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شناسايى   كانون هاى بزه قاچاق چوب با استفاده از GIS و 
برنامه ريزى براى پيشگيرى از آن 

(مورد مطالعه: تجاوزات جنگل نشينان و قاچاقچيان چوب در طرح جنگلدارى سياهرود املش) ١

 حميدرضا افرند سرخنى،٢ ايرج حسن زاد ناورودى٣ و رامين نقدى٤ 

چكيده 
زمينه و هدف: قاچاق چوب آالت جنگلى و تجاوزات جنگل نشينان از معضالت پيچيده منابع طبيعى در 
ايران است. اين تجاوزات اغلب در مكان ها و زمان هاى مشخص رخ مى دهد. با جمع آورى اين اطالعات و 
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايى (GIS)، مى توان كانون هاى بزه را در يك طرح جنگلدارى مشخص 
كرده و با تدوين برنامه و گشت پيشگيرانه در قالب نيروى انتظامى، نگهبان جنگل و قرقبان، حفاظت بيشترى 

از اين ميراث طبيعى به عمل آورد.
روش: با استفاده از شبكه آماربردارى 200×150 مترى و به روش تصادفى نظام مند جنگل مورد آمايش 
قرار گرفت و طول و عرض جغرافيايى كليه نقاطى كه در آنها اثرى از تجاوزات جنگل نشينان و قاچاقچيان 
در قالب قاچاق چوب، شاخه زنى، كت زنى و چراى غير مجاز دام رويت شد، در دستگاه GPS و نيز فرم هاى 
آماربردارى سازمان جنگل ها ثبت گرديد. سپس با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايى (GIS)، نقشه اى 

جداگانه براى هر مورد تجاوز ترسيم شد.
يافته ها: با توجه به نقشه هاى به دست آمده مشخص شد كه كانون هاى قاچاق چوب، شاخه زنى، كت زنى 
و چراى دام به ترتيب فقط در 24، 15، 21 و 48 درصد از كل عرصه جنگلى واقع است و تقريبًا در ساير 

نقاط جرمى انجام نمى شود.
نتيجه گيرى: با ترسيم كانون هاى بزه توسط GIS، و مشخص شدن زمان ارتكاب آنها، برنامه گشت پيشگيرانه 
براى مديريت طرح جنگلدارى تدوين شد كه در صورت اجراى اين برنامه احتمال كشف موارد جرم بيشتر 

خواهد شد.
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فصلنامه پژوهش هاى مديريّت انتظامى، 7 (4)، 529ـ  548. 
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مقدمه
جنگل هاى شمال ايران داراي آن چنان اهميت و ويژگي هايي است كه نه تنها ديگر جنگل ها اعم از 
طبيعى و دست كاشت آن را دارا نيستند، بلكه در ميان جنگل هاى مشابه خود در دنيا هم بي نظير 
است(جباري ارفعي، 1386: 29). از همين رو، منابع و اراضى جنگلى بايد به گونه اى مديريت شوند 
كه از جنبه اكولوژيك هميشه زنده و پايدار باشند و بتوانند نيازهاى اجتماعى، اقتصادى، اكولوژيك، 
فرهنگى و روحى نسل هاى فعلى و آينده را پاسخ دهند. تمام اين ارزش ها در صورتى به طور كامل 
محقق خواهد شد كه جنگل به صورت پايدار مديريت شود (حسن زاد، 1388: 248). متأسفانه به 
دليل دخالت ها و بهره بردارى هاى بى رويه جنگل هاى بكر دنيا از بين رفته و يا در معرض نابودى 
هستند. سابقه طوالنى حضور انسان در حاشيه جنگل نشان داده است كه مطالعه در مورد ساختار، 
تركيب و فرايند تخريب طبيعى جنگل دشوار است (فايرم و همكاران، 1388: 1895). قاچاق چوب 
و تجاوزات جنگل نشينان و حاشيه نشينان جنگل يكى از عوامل اصلى تخريب جنگل هاست 
كه دليل آن بيكارى و فقر مفرطى است كه در جوامع جنگل نشين وجود دارد. بسيارى از مردان 
روستا جهت تأمين معاش به منابع طبيعى دست اندازى مى نمايند. چنانچه معضل بيكارى مردمان 
جنگل نشين كه از محروم ترين اقشار جامعه هستند حل نگردد، مشكل قاچاق چوب آالت جنگلى 

همچنان ادامه خواهد داشت. 
در اين بين، گشت پيشگيرانه نيروى انتظامى و نگهبانى حفاظت منابع طبيعى و قرقبانان طرح 
جنگلدارى در كنار رسانه هاى جمعى مى تواند تأثير فراوانى بر كاهش ميزان تجاوزات داشته باشد. 
همچنين از نقش مؤثر رسانه هاى جمعى نبايد غافل بود. تلويزيون، راديو، و... در زمره رسانه هاى 
جمعى قرار دارند كه به وسيله آنها پيام به طور مستقيم به مخاطبان انتقال مى يابد (گولد، 1376: 
17). وسايل ارتباط جمعى روحيه قانون گرايى را ترويج مى نمايند و تذكرات قانونى را به عنوان 
مبناى نظم اجتماعى گوشزد مى كند و با انتخاب موضوع حوادث نقش موثر در پيشگيرى از جرم 

و انحرافات اجتماعى بر عهده دارند (حبيب زاده و همكاران، 1388: 129). 
اما در اين ميان، پليس را مى توان سازمان عصر مدرنى دانست (مك لين، 1381: 57) كه 
اساسًا براى برقرارى و حفظ نظم و امنيت (نجفى، 1380: 18) و نيز پيشگيرى از وقوع جرايم در 
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جامعه را برعهده دارد (مورگان و نيوبرن، 1380: 127) و (شاكرى، 1381: 94) و از سوى نظام 
سياسى ايجاد مى شود. برقرارى نظم و امنيت و پيشگيرى از وقوع جرم در سطح جامعه يكى از 
مهم ترين وظايف و مأموريت هاى ناجاست (پيمانى اصل و حسين زاده، 1387: 19). با وجود اين 
ساكنان مناطق جنگل نشين كه حتى از امكانات ابتدايى روستايى نيز بى بهره اند و به دليل احاطه 
شدن در درون جنگل به زمين زراعى كافى (همانند روستاييان ساير نواحى) دسترسى ندارند، هيچ 

فرصتى را جهت بهره بردارى هاى غير مجاز از منابع جنگلى از دست نمى دهند. 
جدا از داليل ارتكاب جنگل نشينان به بهره بردارى غيرمجاز از منابع جنگلى، در هر صورت اين 
عمل جرم محسوب مى شود. جرم داراى دو تعريف اثباتى و اجتماعى است. در تعريف اثباتى هر فعل 
يا ترك فعلى كه به موجب قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود (قانون 
مجازات اسالمى، مصوب 1370، ماده 2)؛ در تعريف اجتماعى جرم به فعل يا ترك فعلى مى گويند 
كه مرتكب آن از طرف مردم و جامعه طرد مى شود (ستوده، 1384: 68). بايد توجه داشت كه از نظر 
اجتماعى، تجاوز به جنگل از نظر عرف مردم جنگل نشين جرم محسوب نمى شود و آنان جنگل و 
منابع آن را متعلق به خود مى دانند. با توجه به كوهستانى بودن جنگل هاى شمال ايران، متجاوزان در 
پناه عوارض ژئومورفيكى و توپوگرافيكى منطقه و استفاده از مزيت بومى بودن و شناخت كامل از 
مناطقى كه از نظر اختفا و سرعت انتقال چوب آالت مساعدند، در مناطق خاصى اقدام به دست اندازى 
جنگل مى نمايند. با اين وصف، عوامل جغرافيايى در برقرارى نظم و امنيت تأثير گذارند كه متأسفانه 
در تجزيه و تحليل جرايم كمتر به آن توجه مى شود (عبادى نژاد و همكاران، 1388: 21). قاچاقچيانى 
كه جهت قطع درخت از روستا به داخل جنگل حركت مى كنند، مى بايست تا يك فاصله معقول (از 
نظر خودشان) از روستا دور شوند تا صداى اره موتورى آنان به گوش نرسد و ضمنًا اين فاصله بايد 
در محدوده اى قرار گيرد كه الوار بريده شده قابل حمل باشد. در نتيجه قاچاقچيان بسته به شرايط 
ژئوگرافى و توپوگرافى منطقه در محدوده هاى خاصى (كانون هاى بزه) فعاليت مى كنند. كانون هاى 
بزه نشانگر مكان هاى جغرافيايى داراى ميزان جرم باالتر از حد متوسط است و مى توان با استفاده از 
نرم افزار سامانه اطالعات جغرافيايى، مكان هاى مستعد جرم خيزى يا مكان و زمان احتمالى آنها را در 
آينده پيش بينى كرد (عبادى نژاد و همكاران، 1389: 131)؛ يعنى احتمال اينكه قاچاقچيان در اين 
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محدوده به فعاليت بپردازند زياد است و اگر پليس (گارد حفاظت) تمركز خود را بر نقاط جرم خيز 
معطوف سازد، جرايم و مشكالت ناشى از آنان كاهش چشمگيرى خواهد يافت (براگا، 2005: 319) 

و (شرمن و ويسبورد، 1995: 627). 
براى  خيز  جرم  نقاط  شناسايى  از  پليس  ادارات  درصد   70 تقريبًا  پيشرفته  كشورهاى  در 
انتظامى  پيشگيرى   .(1  :2003 براگا،  و  (ويسبورد  مى كنند  استفاده  جرايم  وقوع  از  پيشگيرى 
عبارت است از تدابير و اقدامات نيروى انتظامى و ساير دستگاه هاى موظف، با هدف ارائه خدمات 
نيروى  به  مختص  فقط  پيشگيرى  كار  يعنى  زا؛  جرم  مناطق  بر  نظارت  و  پيشگيرانه  مشاوره اى 
انتظامى نبوده و ارگان هاى ديگر نيز در اين وظيفه نقش دارند (افراسيابى، 1388: 99)؛ بنابراين 
غير از نيروى انتظامى، محافظان جنگل، محيط بانان و نيز كاركنان قرقبان نيز در جهت پيشگيرى 
از وقوع جرم (تجاوز به جنگل) در مناطق جنگلى، گشت زنى مى كنند. متأسفانه در ايران آموزش 
پيشگيرى از جرم تاكنون مورد توجه جدى متصديان اين امر نبوده و هنوز از لحاظ علمى، طرح ها 
و عمليات پيشگيرى در سطح كالن انجام نشده است (وروايى، 1384: 24). امروزه كه پليس به 
عدم كارايى روش هاى گذشته پى برده، به استفاده از ابزارهاى نوين مانند GIS در پيشگيرى از 
وقوع جرايم عالقه مند شده است و به جاى واكنش در برابر جرايم به وقوع پيوسته، سعى در پيش 
بينى و پيشگيرى از وقوع آنها دارد (جاويد و همكاران، 1388: 34). با توجه به مطالب پيش گفته، 
با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايى (GIS)، و مشخص شدن كانون هاى بزه در مناطق جنگلى، 
مى توان با هدايت نيروى انتظامى، جنگل بانان و قرقبانان طرح جنگلدارى و گشت زنى آنان در 
ممكن) پيشگيرى كرد (افرند، 1388:  درصد  باالترين  تجاوزات قاچاقچيان (با  محدوده، از  اين 
ضرورى  غير  جاهاى  در  زنى  گشت  با  را  خود  وقت  بيشتر  نگاهبانان،  اينكه  جاى  به  يعنى   .(25
هدر دهند، با گشت زنى در محدوده اى كه باالترين درصد حضور قاچاقچيان در آن وجود دارد، 

مى توانند از بهره بردارى غيرمجاز توسط متجاوزين پيشگيرى كنند.

مبانى نظرى تحقيق
نظريه مكان هاى جرم خيز

ديدگاه شرمن، كارتين و برگر در سال 1989 بر پايه نوعي علت شناسي مكاني جرم استوار شد. 
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كالبدي،  عناصر  برخي  وجود  دليل  به  شهر  در  خاصي  نقاط  يا  محدوده ها  برخي  نظريه  اين  طبق 
اجتماعي و اقتصادي داراي جرايم زيادي مى باشند كه گره هاى شهري، برخي گذرها و حواشي شهرها 

برخوردار از اين خصيصه هستند (عبادى نژاد و همكاران، 1388: 132).
كانون هاى جرم خيز بيانگر مكان يا محدوده جغرافيايي است كه ميزان بزهكاري در آن از حد 
متوسط باالتر است و در راستاي شناسايي و تعيين اين محدوده ها مى توان از نقشه هاى بزهكاري كه 
توسط مجموعه نرم افزارهاي تخصصي (سامانة اطالعات جغرافيايي) تهيه مى گردد، بهره گرفت تا 
بدين طريق محدوده هاى آلوده را تحت واپايش در آورده و محدوده هاى مستعد جرم خيزي يا زمان 
و مكان احتمالي آنها را در آينده پيش بيني كرد. در بررسي هاى جغرافيايي جرم و ناامني، مفاهيمي 
اطالعات  سامانة  و  طبيعي  جغرافياي  انساني،  جغرافياي  خيز،  جرم  كانون هاى  مكان،  همچون 

جغرافيايي مورد تأكيد قرار مى گيرد (عبادى نژاد و همكاران، 1388: 130).
ديدگاه اكولوژي (شيكاگو)

واژه اكولوژي اولين بار توسط ارنست هاكل مطرح شد. اكولوژي در حقيقت به روابط و مناسبت هاى 
مشترك ميان انسان و طبيعت تعريف مى شود. ديدگاه اكولوژي بر محيط و فضايي كه مجرم در 
آن مرتكب جرم مى شود تأكيد دارد و شرايط محيطي را در بروز جرايم مؤثر مى داند (شايسته زرين، 

.(14 :1387
هر فرد در قالب زمان و مكان مشخصي زندگي مى كند و با توجه به كنش هاى فردي و اجتماعي 
زندگي  او  با  اجتماعي  شيوه  به  كه  است  كساني  با  تقابل  در  و  خاص  مكان هاى  با  درگير  خود، 
مى كنند؛ بنابراين ايفاي كاركرد اساسي او و همچنين تأثير و تأثر متقابل بين فرد، اجتماع و فضاي 

پيرامون او در اين محدوده قرار دارد (پوراحمد و همكاران، 1382: 84).
كار اصلي جغرافي دان توجه به تأثيرات متقابل انسان و طبيعت بر اساس قاعده عمل و عكس 
العمل است. بدين طريق كه هر جزء تركيب دهنده از حيات انساني و هر پديده طبيعي و انساني و 
هر كيفيت ناحيه اى و عوامل بومي در داخل يك يا چند شاخه از علم جغرافيا قرار مى گيرد و يك 
نظم ويژه در همه پديده هايي كه در داخل يك سرزمين يا مكان جغرافيايي به ظهور برسد به وجود 
مى آيد. در حقيقت فكر جغرافيايي توانايي شناخت علل اين نظم و وابستگي چهره هاى طبيعي و 
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انساني به يكديگر و دريافت نتايج حاصل از آن است (شكويى، 1371: 17).
اهداف تحقيق

1ـ تعيين كانون هاى بزه جنگل نشينان در مناطق جنگلى با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايى 
.(GIS)

حداكثر  جهت  و  انتظامى  نيروى  و  جنگلبانان  قرقبانان،  براى  مكانى  و  زمانى  برنامه  تدوين  2ـ 
پيشگيرى از جرم.

3ـ ارائه مدلى براى برنامه ريزى گشت زنى در كانون هاى جرم خيز براى ساير طرح هاى جنگلدارى 
كشور.

سابقه تحقيق
براى اولين بار افرادى نظير برانتينگهام (1975) و (1981)، كرو (1975)، ابى و هريس (1980) 
و پريش (1986) در آثار و نوشته هاى خود با ورود به بحث تراكم بزهكارى در محدوده هاى خاص، 
سپس  همكاران، 2004).  و  ويسبورد  از  نقل  (به  ساختند  مطرح  را  خيز  جرم  محدوده هاى  تحليل 
پژوهشگرانى چون شرمن، گارتين و برگر (1989) با بررسى نحوه توزيع جرايم در شهر مينوپليس 
دريافتند 50 درصد از جرايم تنها در سه نقطه خاص (3/3 درصد كانون هاى شهرى) از شهر واقع 
مى شود. گلد اشتاين (1997) در مقاله اى تأثير گذار تحت عنوان «توسعه امور پليسى، اتخاذ رويكرد 
مبتنى بر حل مسئله»، عنوان كرد پليس بايد به شناخت و تجزيه و تحليل جرايم بپردازد. پس از 
اين، پژوهشگران ديگرى با تأكيد بر نگرش تعيين كانون هاى جرم خيز به بررسى ويژگى هاى مكانى 
و زمانى جرم پرداختند. به عنوان مثال، ويسبورد (2005) با تحقيقات گسترده اى كه در زمينه نقاط 
جرم خيز انجام داد به اين نتيجه رسيد كه قرار دادن گشت هاى هدايت شده پليس در نقاط جرم خيز 
همان نكته اى بود كه در جرم شناسى سنتى به آن اهميت داده نشده بود. با اين اقدام نه تنها مى توان 
جرايم را كاهش داد، بلكه نيروهاى پليس در نقاط ديگر سرگردان نخواهند بود. همچنين پور احمد 
ويژگى هاى  بين  دريافتند  و  نموده  تحليل  را  تهران  شهر  خيز  جرم  مكان هاى  همكاران (1382)  و 
مكان جرم و ميزان وقوع آن رابطه معنادارى وجود دارد. شايسته زرين (1387) با استفاده از سامانه 
اطالعات جغرافيايى به بررسى جرم سرقت در بخش مركزى شهريار پرداخت و با شناسايى دو كانون 
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جرم خيز در شهر مذكور، دريافت كه بين متغيرهاى جغرافيايى با وقوع جرم رابطه معنادارى وجود 
دارد. هدايتى و عباسى (1388) با استفاده از روش هاى تحليلى و تطبيقى و نرم افزار هاى سامانه 
اطالعات جغرافيايى GIS، توزيع فضايى مهم ترين كانون هاى جرم خيز را در شهر قزوين مشخص 
كردند. حبيب زاده و همكاران (1388) از طريق مطالعات كتابخانه اى به بررسى نقش رسانه هاى 
جمعى در پيشگيرى از وقوع جرايم پرداختند. عبادى نژاد و همكاران، (1388) با استفاده از روش 
سرشمارى و فن پرسشنامه توصيفى-پيمايشى دريافتند، رابطه معنادارى بين عوامل جغرافيايى و 
نظم و امنيت اجتماعى برقرار است. جاويد و همكاران (1388) با به كارگيرى روش هاى اسنادى-
توصيفى و شناسايى نقاط جرم خيز، نقش گشت هاى پليس در پيشگيرى از وقوع جرايم را ضرورى 
توصيف كرده و به اين نتيجه رسيدند كه با استفاده از راهكارهاى مدرن و جايگزين مانند استفاده از 
نرم افزار GIS، گشت هاى هدايت شده و بازرسى هاى هدفمند مى توان عملكرد موثرى در پيشگيرى 
از وقوع جرايم داشت. همچنين افرند (1388) در قسمتى از پايان نامه خود، با جمع آورى داده هاى 
مربوط به تجاوزات جنگل نشينان و قاچاقچيان چوب، با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايى، 

مدلى را براى تعيين محدوده هدف، جهت مبارزه با قاچاق چوب آالت جنگلى طراحى نمود. 
منطقه مورد مطالعه

طرح جنگلدارى سياهرود بين طول جغرافيايى //36 /7 500 تا //44 /3 500 و عرض جغرافيايى 
//29 /1 370 تا //3 /59 360 در بخش كوهستانى ميانبند شهرستان املش گيالن در حد ارتفاعى 

250 تا 2000 مترى از سطح دريا واقع شده است. اين طرح در سال هاى 70-1369 توسط كارشناسان 
اداره كل منابع طبيعى گيالن تهيه و در سال 1373 در شوراى عالى جنگل و مرتع كشور مصوب و 
در چارچوب آگهى مزايده با تعهدات مشروحه در كتابچه طرح به شركت مهندسى احيا آستانه واگذار 
شده است. اين جنگل در 12/300 كيلومترى جنوب شهرستان املش قرار دارد و جهت دسترسى 
به آن از جاده آسفالته املش به اطاقور در محله كياخان نزديك پلى كه روى رودخانه املش احداث 
شده است، يك جاده فرعى آسفالته منشعب شده كه پس از عبور از حاشيه رودخانه املش(شلمان 
رود) و روستاهاى كياخان و الت ليل، در آبادى بلوردكان وارد جنگل مى شود. (بى نام، 1373: 16). 
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وضعيت مالكيت جنگل و آبادى هاى محدوه طرح
جنگل هاى شمال كشور در سال 1341 ملى اعالم شد و تحت تملك دولت قرار گرفت؛ با اين همه، 
جنگل نشينان به دليل نيازهاى معيشتى به انحاء مختلف به جنگل وابسته بوده و از طريق دامدارى 
از منابع آن استفاده مى نمايند. در اين طرح نيز على رغم تفكيك انفال كه براى تعيين حدود و 
حقوق ساكنان دائمى جنگل سياهرود صورت گرفت، ميزان دقيق مستثنيات واقعى و متصرفات 
اشخاص به تفكيك ميسر نشد و جنگل نشينان از نظر عرفى جهت تعليف دام به طور مشترك از 
منابع آن استفاده مى كنند. جنگل سياهرود داراى 2 پارچه آبادى دائم است كه يك آبادى كامًال در 
داخل جنگل واقع شده و ديگرى نيز به نحوى استقرار يافته كه عمده خانوارها در حاشيه آن ساكن 

شده اند (بى نام، 1373: 27). 
نقشه ها و عكس هاى هوايى مورد استفاده

به منظور مطالعه و بررسى منطقه از نقشه 25000: 1 توپوگرافى با خطوط منحنى ميزان 50 مترى 
استفاده شده است. همچنين از عكس هاى هوايى به ابعاد 23×23 سانتى متر كه در سال 1373 
كه توسط سازمان نقشه بردارى از مناطق جنگلى شمال كشور تهيه شده است، به عنوان راهنما براى 
مشخص كردن نوع اراضى و تشخيص سطح جنگل هاى نيمه مخروبه و فضاهاى خالى استفاده شده 

است. 
قطعات (پارسل) هاى مورد مطالعه

اين  شدند.  انتخاب  مطالعه  اين  جهت  املش  سياهرود  جنگلدارى  طرح  از  الى 710  قطعات 704 
قطعات در نزديكى جاده جنگلى قرار دارند و دسترسى به آنها براى متجاوزين آسان بوده است. 
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شكل 1. موقعيت طرح جنگلدارى سياهرود املش (مأخذ: كتابچه طرح) مقياس1:50000

روش
اين بررسى به صورت يك برداشت عملى و ميدانى در سطح جنگل در قالب يك آماربردارى به ابعاد 
شبكه 200 ×150 متر به روش تصادفى نظام مند انجام شد. براى پيدا كردن قطعات نمونه، طول و 
عرض جغرافيايى نقاط (كليه قطعات نمونه) وارد دستگاه GPS شد و سپس با استفاده از دستگاه 
فوق، پالت در طبيعت مشخص و كار آماربردارى انجام گرديد. ابزار پژوهش فرم هاى مخصوص 
(كارت پالت) سازمان جنگل ها براى آماربردارى از مناطق جنگلى و ثبت اطالعات مشاهده شده در 
آنها بود. به اين صورت كه در مركز پالت (قطعات نمونه) 10 آرى (1000 متر مربع)، موارد بهره بردارى 
غيرمجاز شامل شاخه زنى، كت زنى، چراى دام و قاچاق چوب در صورت مشاهده يادداشت شد. 
نقشه  با  بودند،  غيرمجاز  بهره بردارى  از  اثرى  داراى  كه  مناطقى   GIS افزار  نرم  از  استفاده  با  سپس 
توپوگرافى منطقه همپوشانى شده و بر حسب مورد با رنگ در نقشه مشخص و به عنوان كانون هاى 
قاچاق چوب و ساير تجاوزات يادشده از بقيه مناطق متمايز شدند. سپس با توجه به اينكه هر مورد 

جمهورى اسالمى ايران
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جرم در فصل خاصى از سال روى مى دهد، با توجه به اطالعات به دست آمده از نقشه هاى رقومى شده، 
برنامه زمانى و مكانى براى قرقبان و يا گشت محيط بانى و نيروى انتظامى مشخص شد تا ايشان 

با تمركز بيشتر بر اين محدوده ها نسبت به پيشگرى از وقوع جرم اقدام نمايند.

يافته ها
جدول تجاوزات جنگل نشينان در سال 1387

رديف اول در جدول (1)، مساحت هاى عرصه جنگلى 437 هكتارى را كه مورد انواع تخريب واقع 
گرديده اند را بر حسب هكتار نشان مى دهد و در رديف دوم، درصد تجاوزات جنگل نشينان نسبت 
به مساحت كل قطعات درج شده است. به طور مثال 107هكتار از مساحت 437 هكتارى جنگل 
مورد تجاوز قاچاق چوب قرار گرفته كه اين مناطق حدوداً 24 درصد از كل جنگل را شامل مى شود. 

به عبارت ديگر فقط در 24 درصد از اين جنگل، قاچاق چوب انجام مى شود.

جدول 1. جزييات تخريب و تجاوزات جنگل نشينان در قطعات مورد مطالعه 
موارد تجاوزات جنگل نشينان

قاچاق چوبچراى دامآتش سوزىكت زنىشاخه زنى
(ha) 64930208107مساحت سطوح تحت تجاوز

درصد سطوح تحت تجاوز 
24 ٪48 ٪210 ٪15 ٪نسبت به كل قطعات

نيمه دوم اوايل بهارزمان وقوع جرم
از اواخر پاييز تا تابستان-ارديبهشت

زمستان
مأخذ: يافته هاى تحقيق
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شكل 2. سطوح تحت تجاوز در اثر شاخه زنى (مأخذ: يافته هاى تحقيق) مقياس 1:25000

شكل 3. سطوح تحت تجاوز در اثر كت زنى (مأخذ: يافته هاى تحقيق) مقياس 1:25000
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شكل 4. سطوح تحت تجاوز در اثر چراى دام (مأخذ: يافته هاى تحقيق) مقياس 1:25000

شكل 5. سطوح تحت تجاوز در اثر قاچاق چوب (مأخذ: يافته هاى تحقيق) مقياس 1:25000
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همكاران،  و  دارد (پوراحمد  وجود  معنادارى  ارتباط  جرم  محل  ويژگى هاى  و  جرائم  به  ارتكاب  بين 
1382: 31) و هر جرمى در مكان و جغرافياى خاصى اتفاق مى افتد. حتى بقراط و ارسطو نيز به 
و  (جعفريان  داشتند  تأكيد  آدمى  وجود  بر  زيست  محيط  كل  در  و  فصل ها  اقليمى،  وضع  تأثير 

شايسته زرين، 1387: 59). 

بحث و نتيجه گيرى
سطح  از  درصد  شامل 15  هكتار  حدود 64  مساحت  به  زنى  شاخه  تحقيق،  يافته هاى  به  توجه  با 
قطعات مورد مطالعه در اوايل بهار توسط جنگل نشينان انجام مى گردد، شكل (2) و جدول (1). 
اين مورد اغلب جهت تعليف نوزادان دام هاى جنگل نشينان در اوايل فصل بهار صورت مى پذيرد. 
در اين زمان به دليل اتمام علوفه ذخيره شده و عدم رشد علوفه جديد، دامداران با مشكل كمبود 
چراگاه  روانه  هنوز  نوزادانشان  الخصوص  على  و  دام ها  هوا،  سرماى  دليل  به  اما  مواجهند؛  علوفه 

نمى شوند. 
اما در مورد كت زنى، با دقت و بررسى در طرز عمل جنگل نشينان، زمان اقدام به اين جرم 
همانا نيمه دوم اردبيبهشت ماه به بعد است. جنگل نشينان بر حسب تجربه آموخته اند اگر كت 
زنى از اواسط اين ماه تا اول تابستان صورت گيرد، درخت كت زده شده به طور حتم خشك شده 
و با از بين رفتن سايه آن، فضا جهت رشد و نمو علوفه جهت تعليف دام ها فراهم مى گردد. از نظر 
علمى هم اواسط ارديبهشت ماه اوج جريان شيره نباتى در آوند هاى درختان جنگلى مى باشد كه با 
كت زنى درخت، جريان شيره نباتى قطع و درخت خشك مى گردد. لذا با توجه به زمان كت زنى 
درختان (اواسط ارديبهشت به بعد)، كت زنى در سطح قطعات مورد مطالعه (شكل3)، در حدود 

21 درصد از سطح قطعات مورد مطالعه (جدول 1)، توسط جنگل نشينان انجام مى گيرد. 
همچنين اوج اثر تجاوز چراى دام فصل تابستان مى باشد. در بهار به دليل وفور علوفه در نزديكى 
آبادى ها و نيز طرفين جاده هاى جنگلى، دام به ندرت وارد عرصه هاى اغلب پر شيب جنگل شده و 
اكثراً در فضاهاى اطراف آبادى و نيز جاده هاى كم شيب و مسطح جنگلى چرا مى كند. ليكن در فصل 
تابستان با اتمام علوفه حاشيه جاده ها كه در اثر چرا و يا سوختگى ناشى از تابش مستقيم آفتاب 
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حاصل مى شود، دام ها على رغم شيب زياد جنگل ترجيح مى دهند به عرصه هاى جنگلى كه هنوز علوفه 
تازه و نهال هاى خوشخوراك دارد وارد شوند. در اواخر فصل تابستان و اوايل فصل پاييز، پس از 
برداشت محصول از زمين هاى زراعى، دام ها جهت تعليف از بقاياى محصوالت برداشت شده به مزارع 
كشاورزى برده مى شوند تا ضمن چراى دام در اين زمين ها، از فضوالت آنها به عنوان كود حيوانى 
رايگان استفاده شود. در اواسط پاييز به بعد نيز به دليل برودت هوا، دام ها روانه طويله مى شوند تا با 
استفاده از علوفه ذخيره شده توسط دامداران، تعليف شوند. در نتيجه در فصل تابستان، چراى دام در 
سطح قطعات مورد مطالعه (شكل 4)، به مساحت حدود 208 هكتار شامل 48 درصد از سطح قطعات 

مورد مطالعه (جدول 1)، توسط دام هاى جنگل نشينان انجام مى گيرد. 
در ارتباط با زمان قاچاق چوب، با توجه به سوابق اخذ شده از اداره كل منابع طبيعى و نيز 
زمستان  فصل  نيز  و  پاييز  اواخر  در  چوب  قاچاقچيان  اكثر  بازداشت  گيالن،  استان  دادگسترى 
صورت مى گيرد. كشور ايران از گذشته تاكنون با معضل قاچاق كاال روبرو بوده و متأسفانه على 
است  نداشته  انتظارى  مورد  و  مطلوب  نتايج  آمده  عمل  به  آن  با  مقابله  جهت  كه  مبارزاتى  رغم 
(حسينيان و همكاران، 1388: 66). با مطالعه وضعيت معيشتى جنگل نشينان و دقت در زندگى 
روزمره آنان، پى بردن به زمان قاچاق چوب قابل پيش بينى است. همچنين وضعيت كوهستانى 
شرايط  آن،  ژئومورفولوژيكى  و  جغرافيايى  ويژگى هاى  با  آشنايى  و  سياهرود  منطقه  جنگلى   –
مساعدى را براى قاچاقچيان فراهم نموده و ايشان با شناخت كامل از وضعيت عوارض زمين و 
بهره گيرى از آن مبادرت به قاچاق مى كنند (عبادى نژاد و همكاران، 1389: 472). با توجه به 
قاچاق  زمان  اوج  زمستان  و  پاييز  اواخر  تابستان،  و  بهار  فصول  در  نشينان  جنگل  كارى  مشغله 
چوب توسط جنگل نشينان خواهد بود. زيرا در اين فصل به دليل عدم اشتغال (حتى اگر نياز مالى 
و فقر عمومى جنگل نشينان را در نظر نگيريم) و گاه جهت رفع بيكارى و ماجراجويى، اقدام به 
قطع غير مجاز و قاچاق چوب مى نمايند. در نتيجه با توجه به زمان قاچاق چوب (اواخر پاييز و كل 
فصل زمستان)، قاچاق در سطح قطعات مورد مطالعه (شكل 5)، به مساحت حدود 107 هكتار 

شامل 24 درصد از سطح قطعات مورد مطالعه (جدول 1)، رخ مى دهد.
با توجه به نتايج به دست آمده در خصوص تجاوزات كه شرح آنها به تفصيل در جدول 1 آمده 
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است، مى توان با استفاده از نرم افزار GIS، كانون هاى جرم خيز را براى هر نوع جرم به تفكيك 
مشخص كرد (شكل هاى 2 الى 5). كانون جرم خيز، مكان يا محدوده جغرافيايى است كه ميزان 
بزهكارى در آن بسيار باال و قابل توجه است (جعفريان، 1387: 43). با اندكى دقت در اقدامات 
نيازهاى  نتيجه  در  تجاوزات  اين  اكثر  كه  مى گردد  آشكار  نكته  اين  نشينان  جنگل  تجاوزگرانه 
جنگل نشينان به منابع جنگلى در فصول مشخصى از سال صورت مى پذيرد و پيش بينى زمان هر 
تجاوز تقريبا در همه جا يكسان است. توكلى (1384: 37) به اين نتيجه رسيد كه اعمال مجرمانه 
در ظرف زمانى و مكانى خاصى شكل مى گيرد و با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايى مى توان 
كانون هاى جرم خيز را شناسايى و كنترل كرد. وقوع جرايم گوناگون در جوامع مختلف تا حد 
زيادى از فرصت هاى موجود در محيط اطراف ناشى مى شود و با ايجاد تغييراتى در آن مى توان 
ترتيبى اتخاذ نمود تا از ميزان جرايم كاسته شود (كالرك، 1387: 350). نظام هاى سنتى ديگر 
جوابگوى تحليل و ارزيابى مسائل نيستند و از آن جايى كه برنامه هاى امنيت با تحليل اطالعات 
افزار  نرم  لذا  است،  فضايى  اطالعات  داده ها  اين  از  عظيمى  بخش  و  مى شوند  ارزيابى  و  بررسى 
به عنوان  و  كرده  پياده  نقشه  روى  بر  اطالعاتى  بانك  تشكيل  با  را  مختلف  مسائل  مى تواند   GIS

امنيت  تأمين  زمينه  در  تصميم گيرى،  و  تحليل  و  تجزيه  تا  شناخت  مراحل  از  قدرتمند  پشتيبانى 
به كار گرفته شود (رفيعيان، 1386: 28). جنگل نشينان كه اغلب پيوندهاى خانوادگى نزديكى 
دارند، ارتباطات خوبى با يكديگر داشته و همواره يك گام از قرقبانان و نيروى انتظامى جلوتر 
شبكه  ولى  مى شوند،  تر  مجرب  و  ماهرتر  جرم  ارتكاب  در  روز  به  روز  بزهكاران  شبكه  هستند. 
كنترل كنندگان به لحاظ فقدان ارتباطات منسجم نمى توانند در مصاف با بزهكاران تجربه كسب 
با  خالق  تعامل  بر  مبتنى  چارچوب  يك  در  محور  جامعه  پليس  (افراسيابى، 1388: 73).  كنند 
بيشترى  موفقيت هاى  مى تواند  آن  كنترل  و  جرم  از  پيشگيرى  مانند  موضوعاتى  در  شهروندان 
كسب نمايد (هزار جريبى، 1388: 180). به نظر مى آيد با توجه به مشكالت اقتصادى - اجتماعى 
كردن  وادار  نرم،  قدرت  داشت.  خواهد  بيشترى  كارايى  نرم،  قدرت  از  استفاده  نشينان،  جنگل 
مردم با استدالل است و در حقيقت توانايى جذب مردم به نحوى است كه اغلب موجب رضايت 
و تسليم آنها در برابر خواسته ها مى شود (ناى، 2002: 95). البته مى توان در محدوده قرق شده 
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طرح جنگلدارى قوانين و مقررات خاصى را وضع نمود. از جمله اينكه: با توجه به باال بودن ميزان 
بيكارى جوانان جنگل نشين، مقرراتى را جهت منع عبور و مرور جوانان وضع كرده و شيوه هايى 
جهت كنترل اماكن خاص اتخاذ نمود (سليمى و داورى، 1385: 28)؛ كه البته اين اماكن خاص 

مى تواند همان كانون هاى جرم خيز قاچاق چوب باشد.
پيشنهادها

تدوين برنامه زمانى و مكانى گشت قرقبان، جنگلبانان و نيروى انتظامى
با عنايت به اين كه همه جرايم و نا امنى ها در بستر زمان و مكان مشخصى رخ مى دهد (عبادى 
نژاد و همكاران، 1388: 136)، و هم سو با آن تجاوزات جنگل نشينان نيز در زمان هاى مشخصى 
مكانى،  و  زمانى  برنامه  تدوين  به  مى توان   مى دهد،  روى  جنگل  از  خاصى  مكان هاى  در  سال  از 
جهت حفاظت بيشتر از عرصه هاى جنگلى اقدام نمود. برخى محدوده ها به دليل وجود برخى عناصر 
كالبدى، اجتماعى و اقتصادى داراى تعداد جرم زيادى مى باشند (عبادى نژاد و همكاران، 1388: 
137)؛ بنابراين اگر اطالعات مربوط به تجاوزات و قاچاق را در طرح هاى جنگلدارى شمال كشور 
كه اطالعات تمامى آنها در دفتر فنى جنگلدارى چالوس موجود مى باشد لحاظ نماييم، در ساير نقاط 
نيز مى توان به تدوين برنامه زمانى و مكانى اقدام نمود. با مشخص نمودن محدوده تحت تخريب و 
زمان تعيين شده، قرقبان، يگان حفاظت و يا نيروى انتظامى خواهد دانست كه در هر زمان (فصل)، 
كدام منطقه و از چه جهت مورد تجاوز قرار خواهد گرفت و از اين رهگذر، مى تواند توجه خود 
را بر آن منطقه معطوف و اقدامات خود را بر آن متمركز نمايد. در اين حالت كاركنان حفاظت 
به جاى هرز گردى در كل منطقه طرح، بيشتر در آن مناطقى گشت زنى خواهند كرد كه احتمال 

تجاوز در زمان مورد نظر وجود دارد.
با اين وصف، اگر گشت زنى در زمان هاى مشخص در كانون هاى تعيين شده صورت گيرد 
ميزان موارد كشف و يا پيشگيرى از قاچاق، به چندين برابر مى رسد؛ زيرا كانون هاى جرم خيز 
اخير  تحقيقات  كالرك، 1387: 78).  و  دهند (فلسون  افزايش  را  محلى  جرايم  ميزان  مى توانند 
محافظين  اگر  (ويسبورد، 2005: 222).  اند  كرده  تبيين  جرم  وقوع  در  را  مناسب  مكان  نقش 
است  ممكن  آنها  از  ناشى  مشكالت  و  جرايم  سازند  معطوف  خيز  جرم  مناطق  بر  را  خود  تمركز 
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كه  نقطه اى  چند  بر  را  خود  محدود  امكانات  ايشان  كه  است  منطقى  و  يابد  چشمگيرى  كاهش 
بيشترين جرايم در آنها رخ مى دهد متمركز كنند (جاويد و همكاران، 1388: 40).

در اوايل فصل بهار قرقبان يا گروه حفاظت با گشت زنى در ناحيه مورد تجاوز شاخه زنى كه 
فقط 15 درصد از كل عرصه مورد نظر را شامل مى شود، مى تواند احتمال يافتن متجاوزان و يا 

پيشگيرى از تجاوز را تا حدود 6/7 برابر افزايش دهند.
در زمان كت زنى (ارديبهشت-خرداد)، با گشت زنى در 21 درصد از منطقه، احتمال يافتن 

متجاوزان و يا پيشگيرى از تجاوز به حدود 4/8 برابر افزايش مى يابد. 
چراى دام در 48 درصد از سطح قطعات در فصل تابستان انجام مى شود؛ در نتيجه با گشت زنى 

در محدوده مورد نظر احتماالً ميزان كشف موارد تجاوز آن 2/1 برابر افزايش مى يابد.
در  فقط  زنى  گشت  با  مى گردد،  انجام  قطعات  سطح  از  درصد  در 24  كه  نيز  چوب  قاچاق 

محدوده مورد نظر، ميزان كشف آن 4/2 برابر افزايش خواهد يافت (جدول 2). 

جدول 2. برنامه زمانى و مكانى قرقبان
احتمال كشف 
مورد تجاوز

درصد سطوح 
تجاوز يافته  مكان زمان

6/7 15 سطوح تحت تخريب شاخه زنى (شكل2) اوايل بهار
4/8 21 سطوح تحت تخريب كت زنى (شكل3) اواسط بهار-اوايل تابستان
2/1 48 سطوح تحت تخريب چرا (شكل4) تابستان
4/2 24 سطوح تحت تخريب قاچاق چوب (شكل5) اواخر پاييز و طول زمستان

مأخذ: يافته هاى تحقيق

به  انتظامى  نيروى  يا  و  بانى  محيط  جنگل،  گارد  قرقبانان،  مكانى  و  زمانى  برنامه  كه  حال 
شرح جدول (2) پيش بينى شده است، مى توان با گشت هاى هدايت شده در كانون هاى جرم خيز 
ميزان تجاوزات را به حداقل رساند. گشت هاى هدايت شده تأثير بسيار زيادى بر نتيجه اقدامات 
و  خودرويى  امكانات  البته  فريدول، 2004: 46).  و  (اسكوگان  دارد  جرايم  وقوع  از  پيشگيرى 
تجهيزات مناسب واحدهاى گشتى نيز تأثير به سزايى در پيشگيرى از جرايم دارد و كمبود يا فقدان 

آن باعث افزايش جرم خواهد شد (جواديان و همكاران، 1388: 128).
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